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Häfte N:r 7

Försök till historisk öfverblick
af striderna om ~Yel'iges sjöförsyar, deras upplwmst
och utveclding under imtevat•autle århunclmcle
jemte del'af tömnletlfla betmld.elser.
(Forts.)

Vår landsman, J oh n Eri cssons snillrika uppfinning,

Ad!rrsparre

·
som pa• am1ra st'd an A t l anten gJort
en sa, l ysaml e d· ebnt, o. Skogman.
mottogs genast här hemma, såsom det var att vänta, mell
det mest enhälliga erkännande. Afgjorda motståndare
i sjöförsvarsfrhgan, såsom Adlersp arre och Skogman,
skyndade att utan betänh:ande tillstyrka monitorers
antagande såsom vår flottas pieces de recistanee, hvilka skulle fylla den lueka som de gamla ekvallarna lemnat i flirsvarsväsendet. Uti Kongl. Örlogs mannasällskapet yttrade sig A. om "Kapten En'csson och pansad:läclda (cwty_q·' ,*) prisande monitorerna såsom "de
numera enda stridsdugliga stridsfarts g". Detta A:s
anf'örande utmfirker sig genom myeken sakrikhet men
oekså genom en hos denne förf. ej ovanlig ofördragsamhet mot olika tänkande. Ledd af stor btmndran
för allt genuint amerikanskt, drog han ej i betänkande
att bryta stafven öfver alla slags pansarfartyg med
undantag af tornfartygen och att egna )eke blott monitorerna utan äfven det amerikanska slätborrade ar·
tilleriet de amplaste loford. Emot 15 tums kanoner·
nas 460 l!. tunga kulor voro de af sjMörsvars-komiten
föreslagna pansarfregatterna att "förlikna vid ett krukmakeriarbete", hvaremot monitorssystemet framhölls
*) Tid8krift i Sjöv;ise ndet 1852.
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slisom sjelfya fullkomligh eten. Niir entusiasmen hnnnit
något tigga sig, npptiicktes emellertid en och annan
brist, till en börj an att kost nrH1 en, l\\·ilk en A . nppgaf
till G eller GOOOOO rm t stycket beliipte sig för v:l.r fl'n·ste monitor, "John Erics:<on'', till 8-11000 oeh fö r t1 en
siste, '' Loke '', till 1115000 n nt. Till en början fä ste
man sig helt nat urligt nästa n ute sintande YiLlm onitorn s
trtkti ska egenskap er och, m· denna sy npunkt betraktad,
erbj öd han så stora r esurser både ti ll anfall och försvar , i arti ll eri sty rka och pansarshytlrl, att, oa l;:t.al1t
han sa knade ett vigt igt vap en, ramm en, s·om just und er
amerikansha kr iget vann sin a sponar, man ej för till fäll et kund e välj a ett kraftigare och billi gare pansarfartyg . När man deremot tog i betrahtantle i hvarl
mån monitorer uppfy ller de strategiska fonl ringarna
uti ku stförsvarssystemet, så måste dess ringa fa rt bj er t
framt r[ida såsom en .betiinkli g brist, hv ilken ej är möj lig att ersiitta annat ~tn genom ett betydligt större antal. Under s?1dana för hållanden kan det väl siittas i
fråga , om det ej varit ld okare att afvakta monitorssystemets utveckling , ti ll s man af dessa fartyg lyckats
erhålla åtm inston e 10 knops fart, och unrler tiden tänka
på att med några pansarb atterier s t~irka positionsförsvare t. Till denna del af s.i öfö rsvaret, der farten kun de
undvaras, vore vid denna tid ej svårt att fin na lämpliga pansarfartyg.smode ller, men för elen andra delen,
der farten utgör ett hufvud vilkor, Y ar det ej så lätt
att från and ra länder erhålla en för vii rt kustförsvar
passande typ. Följden af att ej , vid bestämmandet af
fartygsmat erielen, taga de strategiska faktor erna i öfvervägande, lika väl so m de taktiska, har visat sig uti
den tv ekan och det stillaståend e sorn intriidde, sedan
vi på några år fått 4 monitorer färdiga och so m sednar e ännu miirkbarare gaf sig tillkänna under och efter
de 10 mindre pansarbåtames byggande. Ansvaret fcir

- '::nn att ej den biista ordning städse iakttagits eiler de militiiriskt vi gtigaste skiil fltt göra sig giilland e drabbar
do ck icke ensamt fa ckmännen, som Linge nödgats stiiJla
seglen efter den viml so m l.Jl åsel' in om riksdagshusets
v:Lggar.

Uti samma anflirmule i lH'ilk et A . fö rordade monitorerna ryckte han fra m med de id eer rörande perso11alen, hvilkas driftigaste fanbä rare han snart skulle
blifva . l\Ied anledning af kapten Brakels vii.lmenta,
men om brist på sakkunskap vittnande, motion på rid•
darhuset passa r forf. på tillfä ll et att, i en not, gissla
(lem, "som ej förstå vigten af arbetets fördelande eller
huru mycket mer fulländade krafter erhållas, om försvaret af eg na hem iklädes en lik a sjelfständig form
som fö rmågan att utst räcka vingame och föra maktspråk på fr iimmande kust . . . . " D et enda sätt , h varpå. A. fi\tt i si tt hufvud att större duglighet hos vapnet, det gemensamma af alla tänkande fackmtin eftersträfvacle målet, kunde vinnas, nämligen flottans delning, förmådde honom att sluta sig till sin gamle motståndare, g refve . v. Ph ten, h vilken i A . fann rätte
mannen att genomföra det verk so m är oskilj aktigt fäst
viLl g refve v. P:s minne.
De hotande ljungeldar, so m båda dessa män höllo
på att tillreda för at t r ensa den tryckande atmosfer
som hvilade öfver flottan, sökte, bland andra, frih. Skogman att i tid afleda genom ett "Anförande vid en sammankomst å hotel Phcenix elen 1 lliars 1863 ~ . *) I detta
anförande uttalade frih. S., hvars pligt såsom folkrepresentant och ledamot af statsutskottet segrade öfver
hans betänklio·heter
såsom chef för SJ'öförsvarsdeparteo
.
mentets kommandoexpedition, oförbehållsamt och möjligen till förfång för egna intressen, sin från departe*) På begäran try ckt s.
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mentschefens afvikande uppfattning, grundad på li'ka
lifiig och säkert betydligt djupare öfvertygelse än "·
P latens och Adlersparres. Opposition gälde, såsom nyss
n~imd es, ej monitorerna, h vilka frih. S. skänkte sitt erkännande "såsom ett vapen afsedt f\ir våra h:nsters
omedelbara försvar," ntan att \Joel;: dela de absoluta
förkaste lser A . uttalat1 e, "al lrami nst n~ir han till skrifYer endast fördom och afnntl att man ej i alla länder,
mecl förkastande af allt annat, antager Ericssons uppfinning såsom det enda som kan benä mnas framtidsmateriel ", den gälde hufvudsalrligast projektet att dela
personalen och dana en del fö r krig på öppna sjön och
en annan del för krig inuti sluten skärgård. Med ledning af en kort, men fullständig och klar, historisk
öfversigt af de öden sj övapnets organisation genomgl\tt
alltifrån frih et stidens början, utvecklar förf. de skäl ,
hvarföre den föreslagna åtgärden sannolikt ej kan leda
till målet utan blott föranleda en våldsam och skadlig
rubbning. Innan nästa afgörande åtg~ircl sattes i verkställighet, hade frih . Skogman afgått från chefskapet
för kommandoexpeditionen, hvilket sedan elen l Januari
1864 innehades af Adlerspal'l'e.
Grefve v. P laten hade emell ertid beslutat att genomföra en sådan organisation af flottan, hvil ken ·hvarken var af tidsförhållam1ena påkallad eller af en sansad opin ion påy rkac1. Vid riksdagen 1863 var han färd.ig att våga den första förpoststriden, i hvilken han
ock bibehöll valplatsen, tack vare den inom svenska
representationen ofta rådand e meclgörligheten att utan
grundlig pröfning släppa igenom sidana regeringsförslag so m ej iiro förenade med ökade pel;: unirira upp offringar. Utaf de talrika argu ment som departementschefen uppstiLlt i den k propositionen, och af hvilka
åtskilliga torde igenkännas såsom gengångare från 1851,
anföra vi följande :
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((Sjöförsvaret är att anse såsom en länk i kedjan af
våra försvarsanstalter, af hvilka landtförsvar et utgör
hufvudbestfi mlsdelen 11 och måste "så ordnas, att det
förmår åt hnfv ndförsvar et r~ic k a det kraftigaste biträde".
Det enda syste m so m kan tillrådas måste vara "att
hålla en inskränkt materiel i bästa och mest tjenetbara
skick 11 samt att "öfningama så ordnas, att hvarje del
af personalen erl åller det mått och den art af öfning,
hvaraf den är mest i behof. a "Materiel och personal"
måste "oeftergifiigen vara af den utmärk taste beskaffenh et" och s,yftet som med systemet afses är ''en
sjelfständig och lcra(tig tttveckling" . Sjöförsvarets ändam ål angifves va l'a : l:o landets försvar a) "på egna
kuster och farvatten '', b) "på närliggande öppna haf";
2:o upprätt hållandet af förbind elsen med andra nationer;
3:o beredande af fördelar åt handeln samt 4:o bildning
och öfning af nödig personal. Fartygsmaterielen indelas i gntndgåcnde, djnpgåendc, snabbgående samt ångfartyg med full segelkraft; sjöförsvare t indelas i det
"inre" samt det 11 yttre eller djttpgående". Några närmare bestämmel ser rörande de fartygstyper som borde
passa i styrka med dessa ny modiga och skäligen lösliga indelningar angifvas ej , med undantag af bestyckningen, eller r ättare den '1 verkningsför måga", uppskattad efter befintliga slätborrade kanoners, som bör fordras af hvarj e fartygsklass bestyckning "efter införda
förbättringar'1 • Vi skola likväl ej bjuda till att utleta
grefve v. Platens åsigter om materielen, dess beskaffen het, sammansättning eller fördelning, af det skäl att
hans åsigter hiiruti ögonskenligen vor o sviifvande i rymden. Det är ej frågan om pansarfregatter, monitorer ,
kanonbåtar o. s. v., utan helt enkelt om 6 a 8 "h·igsångfartyg ", bestyckade med "kanske 12 a 16 kanoner", för
det yttre försvaret samt för det inre, om en "bestämd kanonstyrka, fördelad på sådana farko ster, af h vad beskaf-
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.fenbet de vara må, hvilka blott till någon del draga så
mycket som lO fots vatten.'' Vi påminna oss väl, att
grefve v. P . af princip ej ville underkasta de fartygs·
typer, till hvilka han iisl;:ade anslag, riksdagens granskning och finna deruti intet klanderviirdt, lika litet som
deruti att han, härvidlag stödjande sig på den sjöförsvarskomite hvars ordförande han varit, fixerade ett
årligen erforderligt extra anslag af 736000 rmt för materielens nöjaktiga kompletterande under de 9 följande
åren, eller 1104000 om tiden skulle inskränkas till 6
år. Hvad som deremot måste ogillas är, att han, änskönt materielens beskaffenhet ännu var för honom ett
olöst problem, tog sig för att på måfå fördela densamma, med det lätt genomskinliga syftemålet att sålunda
finna en hållpunkt för sitt förslag till personalens delning. För detta förslag lyckades ock grefve v. P. att erhålla gillande i princip af riksdagsmajoriteten, som lät
dåra sig af förespeglingarna, att flottan nog skulle få effektiv bemanning, om han blott garanterades att få använda öfningsmedlen enligt sina, ifrån industrien lånade, satser om arbetsf'ö rde lning, tillämpade till ytteelighet och ej längre enligt de moderata grunder som
han 1851 förordat. Man blundade för det faktum, att
dessa satser voro högst opraktiska, om ej alldeles otillämpliga, så länge det ej var möjligt att uppge, hvilken
materiel som skulle tillhöra det ytt?·e, och hvillcen särskildt skulle a('ses (Ö?" det inre sjöförsvaret.

I sin egenskap: af t ongifvande medlare lyckades
statsutskottet, åtminstone i frågan om materielen, att
hålla sig något så när midt i farva ttnet. Att det insåg
bebofvet af ett rörligt kustförsvar, framgår af dess tillstyrkan att "med fästaclt afseende å de lokala förhållanden som vårt land och vlira skärgårdar förete i
främ sta rummet anskaffa starka, snabbgående och kraftigt bevärade, med ångkraft försedda, fartyg af jern,
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så kon struerade att de med liitthet kunna användas
och manövrera i alla de vatten so m närmast omgifva
våra kuster samt äfven kunna upptriida utom skärgårdarna då omständigheterna iiro gynnande. Detta sy·
nes vara vårt behof och bör utgöra elen väsentligaste
och starkaste delen af vårt sjöförsvar." I öfvertygelse att regeringen ej komme att för de beviljade medlen anslmffa vare sig "stora och dyrbara pansarfartyg"
eller ''fartyg, egentligen afsedela för öfningsexpeditioner ", tillstyrkte utskottet, att 600000 rmt i extra nybyggnaclsanslag måtte ställas till K. JVI:ts di sposition,
hvil ket af alla stånd en godkiindes, dr1 de af departe·
mentschefens betänkande ej sågo anledning misstänka
att han var böjd för några större fartyg.
Af ojemförligt stö rre vigt blef dock utgången af
striden om öfningsanslaget. J e mte det K. M: t äskade
detta anslags höjande från 360000 till 550000 rmt att
utgå af sta tska ssan samt af den från handels- och sjöfartsfonden af:mtta summan från 82500 till150000 rmt,
hemstälde derj emte K. 1\I:t att dessa 700000 rmt skulle
så delas, att 590000 beviljades till expeditioner med
dc djupgå ende fartygen - 2 långresekorvetter, l kadettkorvett samt l a 2 af de nya "krigsångfartygen" -och 110000 för expeditioner med de grundgående 3 bat . sk~irgård sfartyg med tillhörande 3 kanonång slupar och 6 r ekognoseringsfartyg. Samtyckte riksdagen till denna delning, så kunde regeringen tyda
detta samtycke såsom ett stumt godkännande af de
planer , hvarmed man visste att grefve v. P. numera
umgicks; "att fullkomligt åtskilja dessa vapen samt
åt h varelera anvisa dess egen personal." Utskottet
tvekade ännu mindre att i denna principfråga ge departementschefen ett förtroendevotum, hvilket emellertid uppkallade flottans vänner till ett skarpt motstånd.
Tvenne stånd vore för och tvenne emot delningen af
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anslaget, men vid verkställd omröstning srgrade regeringens för slag, likväl med en afprutning af 70000 rmt.
Med tvenne enskilda motioner hade utskottet gjort
kort process, nemligen hr Brakels om förhöjning af det
ordinarie 11ybyggnadsanslaget med l million rmt och
om ett extra anslag af lika stor summa, samt hr C. A.
Larssons, att de såväl på ordinarie som på extra stat
begärda beloppen måtte tagas från flottan under kommande statsregleringsperiod för att betjena allmiinna
rörelsen och industrien. Litet kinkigare var det att
l>omma ifrån hr C. B. Lilliehööks motion på riddarhuset, a t t exercisanslaget må t te odelaclt ställas till K.
M:ts disposition. Denna förtj enstfullt mothwrade framst~illning, som klart angifver sjöförsvarets natur och
olämpligheten af grefve v. P:s clelningsförslag, torde
förtjena, att vi ur statsutskottets betänkande citera följande: L. hade framhållit, "att ändamålet med de flytande krigsmaskiner, som i skärgården böra finnas och
som för densamma äro särskilclt af;;:eclda, blefvo sannolikt hädanefter icke annat än att försvara eller biträda
vid försvaret af vissa vigtigare positioner. Simlie försvaret blifva i någon mån kraftigt, måste maskin erna
vara skottfria, d. v. s. utgöras af .flytande pansarkläelda
batterier. Antalet af dessa rörliga fästningar kunde
icke blifva så betydligt, att för dem behöfcle bildas en
särskild officerskår och deras tillbörliga användande i
striden kunde icke vara en sak främmande för dem
som egcle elen kunskap, skicklighet och erfarenhet som'
f~rclracles för att i strid föra fartyg tillhörande yttre
SJÖförsvaret. De största bland dessa fartyg blefvo icke
större än att äfven de kunde röra sig och användas vid
försvaret i sådan skäegånl, der elen anfallande kunde
våga en landstigning. Kännedom af skärgården vore
derföre äfven nödvändig för befälet å de större fartygen, och borde af detsamma under blifvande öfnings-
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expedition er förvärfvas. Att hiidanefter uppdraga en
på sakförhållanden grundad gräns mellan hvad som
skulle räknas till det y ttre och inre försvaret har d.erföre motionären an sett vara niira ogörligt och då motioniiren med sin fram st~illnin g endast åsyftat att rikets
st~imler icke genom något deras beslut slmlle uttrycka
ett gillande af en sådan delning af sjövapnet och dess
personal som de förliden riksdag afslogo, hade han
hoppats bifall dertill, helst då för slaget, sådant det af
motion~ir e n fram st~ilts, hvark en lade hinder i vägen för
K. l\l:t att vidtaga de personalorganisationer som kunde
finnas nyttiga, eller anviinda exer cisanslaget på sätt
K :i\I:t ansåge lämpligast. 11
L. och hans följe slagare kämpade såled0s moLligt
och med goda vapen för flottans sak, men blefvo likväl
besegrade, ty rikets ständer, trogna sina traditioner,
visade gerna tillmötesgående mot r egeringen genom att
säga ja ! och amen! till principiella omorganisationsfrågor, för hvilkas följder de utan betänkande läto regeringen bära ansvaret; icke så i anslagsfrågor, der
o'het kritiserade och letade npp både
de med beO'iirli
b
b
skäl för afslag, utan att just allorimliga
och
rimliga
tid stödja dem på sådan sakkännedom som borde ligga
till grund fot• hvarje vägran eller nedsät tning af för
uppgifna ändam ål äskade medel.
Grefv e v. Platen hacle emellertid bibehållit slagfältet, do ck icke utan uppoffring. Han som så strängt
hållit på K 1\I:ts proposition , clå det varit fråga att
bestämma fartygscerter, måste nu köpa sin första seger med uppgifvande af ett annat kungligt prerogativ,
att använda öfningsanslaget på sätt K M:t pröfvade
lämpligast.
Det gigantiska kriO' som vid denna tid rasade iA meri:canska
l.:nget
•
b
nya verlden, hotande att s1wänga elen unga amerikan- 1861- 65.
ska republik en i tvenne af hvaranclra obero ende stater,
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följdes på denna sidan Atlanten med stor nppm ~trk
samhet af såväl land- so m sjömilitärer. Särskildt ur
kustförsvarets synpunkt syntes detta krig erbjuda åtskilliga Htrdomar sa mt den ledtråd m· det kaos af projektor och åsigter som i vårt land herskade rörande
lämpligaste sättet att tillgodogöra sig de senaste föränclringarne inom sjökrigsmateri elens område. Då allt
sedan 1864 den ledande and en inom v;_'\.r flotta var en
varm beundrare af allt som l edde sitt upphoffrån det
handlingskraftiga, fördom sfria amerikanska folk et, så
är det förklarligt, att närmaste skedet af sjövapnets
utveckling fick en öfvervägande amerikansk prägel.
Så hastigt importerades ideer och mod eller från nya
vedden innan man ännu hunnit studera de måno-faldio-a
b
b
faser, som sjökrigsoperationerna på sydstaternas kuster
företedd e, och innan man hunnit analysera olikheterna
såväl som likheterna mellan svenska oc h amerikanska
år ho·i\tt ti ll
förhållanden, att vi, föniin siirdeles måno·a
ö
tinda, ånyo måste göra halt på den anträdda banan
för att se oss om efter ny viigleclning fLir vidare framåtskridande.
Vi tillåta oss härn edan i korthet erinra om en och
annan episod lll' sjökriget i Amerika jemte några anm ~irkningar öfver dess allm[tnna karakter, hvilka kända
fakta synas oss egnade att tjena till ledning vid bedömandet af de åtgärder som vidtogos till vårt sjöförsvars ordnande. Först på minna vi om att kriget på
den amerikanska kontinenten ej var ett försvarskrig
mot en öfver vattnet kommande inkräktare, hvilk et
utan tvifvel hade föranledt icke blott andra operationsplaner utan ock helt andra fartygsbyggnacler. Operationerna på sydstaternas kuster hade ej till ändamål
att förbereda en invasionsbärs landsiittande, men de
federerades flotta hade 3:ne andra vigtiga hufvuduppgifter: 1:o att blockera kusten från Cheasepeak-viken
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ända till Rio Grande för att afskära tillförseln af de
krigsförnödenh eter af alla slag som så ymnigt flödade
framför allt ur engelska källor; 2:o att intaga eller
reducera de många sjöfästningar af hvilka rebellerna
vid krigets utbrott satt sig i besittning och som försvårade såväl blockaden som unionsarmens operationer
samt 3:o att i hafsvikar och på floder, isynnerhet på
Mississippi, understödja egen arme samt hindra fiendens i dess rörel ser. Till alla de!';sa uppgifter var den
am erikanska flottan , som befann sig nästan hel och
hållen i nordstaternas vi\lcl, alldeles otillräcklig och
derföre bölj ade genast nyanskaffning i stor skola, ej
blott genom ny bygnr.d utan äfveu genom uppköp. De
konfedererade egde vid krigets början blott några få
fartyg, men de hade satt sig i besittning af tvenne
örlogsvarf, N or·folk och Pensaco la; och började der genast, ehuru under de största svårigheter, att konstruera
nRgra kraftiga fa rtyg till unclerUttande af blockad"
brytningen och biträde vid lmstfästningarnes försvar.
Dessa pansarfartyg j emte några kanonbåtar, hufvudsakligast på Mississippi, utgj orde tillsammans med 4 å
5 kryssare sy dstaternas flotta.
Tillfällen att pröfva såväl den äldre som den nya
fartygsmaterielen salmaeles ingalunda, men de konklusioner man umler kriget trodde sig kunna draga af de
förefalland e sjöstriderna tog o ofri villigt intryck af dessas större eller mindre strategiska vigt, hvarföre också
resultaten af senare unelersökningar blifvit i vissa afseenelen mer eller mindre skiljaktiga. I främsta rummet gälele detta mecl anledning af elen för vår flotta
så betydelsefulla striden på Rampton redd 1861. De
konfedererade hade vid Norfolk huggit ner fregatten
"JHerrimack" och af densamma gjort ett pansrad t kasematfartyg, bestyckaclt med 10, 9 och 8 inch kanoner
samt försedt med en temligen primitiv ram. Afsigten
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var att med detta fartyg spränga blockaden af Cheasepeakviken med tillhörande floder, emedan Patornararmens operationer berodde af huruvida dessa vatten beherskades af unionens flotta. Det var således af störs ta
vigt att göra denn e farlige motst åndare oskadlig och
till den ~indan konstru erade Ericsson sin förste monitor bestyckad med 2 st. 11 inch kanoner. Emellertid
sändes en eskader af 5 träfregatter och några mindre
fartyg att den 8 mars förstöra ''Merrimack'1 som hade
löpt ut fr ån Norfolie Attacken skedde temligen planlöst, "l\ferrimack" sänkte med sin ram fregatten "Cnmberlaiid" och sköt "Congress" i brand, hvarefter den
till följd af infallande mörker måste afbryta sitt förstörelseverk. .l.Hen nästa morgon var "Monitor" ankommen till stridsplatsen och då egde denna ryktbara envigskamp rum, hvilken hade till följd, att de konfedererade nödgades lemna flere platser i :fiendens händer,
öfvergifva Norfolk, sedan de förstört varfvet och satt
eld på "lVIerrimack ", som efter striden dit tagit sin tillflykt, samt att monitortypen tillerkändes främ sta rangplatsen bland pansdrfartyg. "lVI errimack " hade sin ram
lika mycket som sitt artilleri att tacka för sin lysande
framgång elen 8 mars och man kan med hänsyn till
stridens detaljer väl säga, att pansarfartyget der firade
en afgjord triumf öfver träfartygen. Affären den 9
mars var en artilleristrid mellan 2:ne pansarfartyg, så
väl skyddade, att ingendera motståndarens kanoner förmådde genomskjuta den andres sida. "Merrimack "
sökte väl att begagna sig af stäfangrepp, men dess lösa
ram hade gått förlorad föregående dag då 11 Cumberland 11 borrades i sank. Denna omständighet får ej förbises, ty den innebar för 1'Merrimack 11 förlusten af ett
anfallsvapen, som, rätt konstrueradt, kunde hafva gifvit striden med "Monitor" en annan utgång, och förorsakade derj emte en läcka i dess stäf, som förvärrades
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vid hvarje stöt mot motståndaren. Detta missöde var
den hufvudsakliga anledningen till att 11 lYierrimack 11
måste draga sig ur striden. "Monitor" hade obestridligen segrat på Rampton redd, men genom denna seger
var likväl tornfartygs absoluta öfverlägsenhet öfver
kasemattfartyg långt ifrån konst at erad. Vi skola längre
fram återkomma till denna fråga.
(Forts.)

~sept..

Kanonblit en Aslög skall fiirl iiggas under .rep aTat:ion.
Sprmske marinattachen i vYi en, öfverstelöjtnanten D on
.E nriqu e c\ c Augnio tillåtes besöka !w ng!. fl o t t ans var f i
S tockholm och Ca rlsh ona .
9. Bifa ll ti ll chefen s f;ir kong!. s.i<•krigsskolnn s un d. nn su lmn om 14 dagars tj eustlcdigh ct e fter afmönst ringe n fri\ t!
Saga uen 13 September.
Minf~rtyg e& Ran skall skymls~mt r nstns jc n1t e redncerad
h esiit tn ingslista för dentm expedition.
11. Bifall till komm-kapten Schijnm ey rs umd. a nsöka n om
2 månad ers utrikes tjenstl ed ighe t friln och med den 15
Septe mb er.
K ap ten Lilli ehöök skall vara chef å minfttrlyget Ran
. och t ag::t befattning med fartygets utrustning den 12 och
inm i\nst m den 20 Septe mb er.
Bifall till liijtnant v. Dard els und. an su lmn om utrik es
tj enstledigh et till den l Oktob ~ r.
12. Till ökning i den, den 9 Septemb er derta år fnst stii lda
b esHttningslislan för minfartyge t Ran.
14. Minfartyge t Hans min- och artill eri -in ve n tari er och inventari e·nt reclning skola qv ~ rl emnas vid stationen.
1\omm endörkapt en Andersson skall fortfarande, under
den tid komm endörkapt en Engström iit' förhindrad att
sk<ita ch c"fsknpet för underoffice rspersonalen Yiu flottans
stati on i St:ock holm, n>i md a befattning bestrida.
In struktion f• ir chefen, på fregatten Vanadi s, komm endurkap te nen och ridd aren m. m. J. C. Osterm an.
15 . Kanonbåten Motala skall förl iiggas unele r repamlion .
K a nonb itten Alfhilcl skall utgå på vinterexpedition till
rikets vestt·a kust och chefen å niimcla fartyg skall t aga
b efattning med dess rustning den 23 Oktober och fartyget inmönstras den l inst. November.
16. Bifall till unclerlöjtnai!t And ersso ns uud . ansökan att
under sin se me ster m vistas utomland s i och för språkstudi er.
Förlindringar i fredsbesiiltningsstyrkan å fästningen Vestra
Hiistholmen.
18. Kan onL åte n Urd skall föo:IH ggas under r eparation.
In struktion för chefen å minfartyge t Ran, kapten en och
«
riddaren m . m. A. P. Lilli ehöök.
19. Kapten Thuuberg skall vara chef å kanonbliten Alfhild.
Tygoffi ceren på Kungsholmen skall vara tygofficer på
sjöfiist ningarue.

·8.
«

Officiela underrättelser

((

Utd rag af generni ord er föt· Scpt.emllCr-Noyember1882.
"{\

Sept.

((

«

((

((

«

UnderJ,;jtnant Ask er skall, und er högst 14 dagar, stiilla
sig under chefen s för mindepartementet order i och för
lwmplettering af en pi't börj ad karta ilfve r minpo sitione n WHrmdö- Viggsö och skall varfschefen till bemälde
und erJ,>jt.nant s förfoga nd e stiilht en däclm d segelb åt, e n
mindre å ngslup sa mt 5 båtsmiin och eldare.
l{ a oonbåtarn e Ast rid oeh Iu gcgerd sko b npplligga s sa mt
kanonbilten Gnnhild förliiggas i La bere dsk&p och sHi llas till militiirchefens i Carlskrona furfoga ndP. .
2. Chefen på frega tten Van ad is ska ll ta.ga befattning med
fartyg ets utrustn ing den 20 September och skall nämda
fartyg inmönst ras den H Oktob er .
Kommendurkapten O. Kr eUger skall fortfarande och
under den tid kapt en Ekernuum li r förhin<lrad alt b estr ida chefskap et fijr tllind ep arl ementel, nlimnd e befatt nin g utöfva.
2:ue korvetten Norrkiipi ug tilld elad e tubkanon er till 17
cm. ];a non er må såso m lån utl emua s till fregatten Vanad is.
5 . 1\omm end örkapt.en Engstri\m skall sUilla sig under ma riuförva.ltniuger•S order fUr att ordna och utfö ra insl<jutning af flottans kanon er.
6. Liijtnant Olsen skall vara ch ef p[l kanonbåten Gunh ild,
uneler den tid sagde fartyg iir stiildt till militiirehefens
furfogan d e.
Löjtnant af Sillen skall frun och med den 7 Septemb er
«
och ti llsv id are tjen stg(ira såso m extra a dj utant i kong!.
sjöförsvarets kommand oexpedition.
7. Förslag till reglem ente för fl otta ns exercisskola , nnd er b ef:il sskola, min skola och skjut skol a. je m te progra.m oka Il ,
med upphUfvande af reglementena för kong!. flottan s
exercis - och unclerbefiilsskol or af den 15 Jnni 1874 m. m.,
från och med den l Oktob er detta i\r tillsvidare lända
till efterrättelse.
l.

((

((

((

((

((

«

((

«
«
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20.

«

~

«

2 3.
29.

«

«

((

«

,,

«

«

«

((

30.

Oktober 4.
«

6.

((

((

((

«

«

«

«

7.

((

«

((

10.

«

11.
1 2.

Kommendören Pettersen skall inkallas till tjenstgöt'ing
vid m ilitlirJepoten i Carlskron a.
Tillstånd för li eutnant commond er i Förenta stateru ns
flotta , Chadwick, att ta ga k1inn e dom om administrat ione n af fyrvH send et, lifrHddniugssta lion ema och d e hydrografiska arbetena i vårt land.
Bifall till l i\j t nant L age rcra ntz und. anhålla n om 2 m å n a d ers in- och utrikes tj eustl edighot.
Minfartyget Ra u skall afm önstras o ch födriggas i 1:a
b eredskap .
Bifall till und erlöjtH a nt Lin d bergs und . ansökan o:n 3
månaders tj enstledighet från och m ed d en 1 Oktob er.
Kapten Starck skall va m chef på ,lng fartyget Walkyrian
i stället för kapten O . P ette rso n .
Tillstå nd f j r kapte n Sm;th alt ti ll uppgi fven p erson tillhörande flottan upplå ta sin bostii llsliige nh et.
Angående salut d å nnd e rriiltelse ingått om H . K. H
kronprin sess an s lyckliga n edkom st.
Kanonbåten Edda skall sHtt as i sjön under lopp e t af
instundande Novembe r mån a d.
Lotsverkels ångfartyg Ring och Frey skola i nföras nti
listan tillhörande den komm erciella signalcoden.
Nådigt tillstån J. föt' l<•jtnante n W. E. Elers att emottaga
och b;ira sachsiska orden Hvita F alken, 2:a klasse n.
Minfartyget Rolf ska ll sö nd age n d en 8 d ennes s tällas till
H. M. konungen ~ förfoga nd e .
Kanonbåte n Alfhilds 12 c m. framl.-kauon Ml73 sbll
und er före s tående vinterexpedition qvarlemnas vid s ta tionen och fartyge t i s tälle t förses m ed 2:ue nickor.
Ett exemplar af skandinaviska minkommissionens rap port fåt· ntlemnas till öfverstelöjtnant Angnlo, spansk
militärattache.
T . f. direktör en vid marinin geni<irs t::-.ten J . L . Frykhol m
skall vara chef och ingenioren H. H. Lilliehöök från och
med den l olöstkommande Nove mb er verkstadsföreståndare vid flottans varf i Stocl;holm.
Ångfartyget Sköldmön skall sÖndagen den 8 denn es
snillas till chefens för flottans militiirpersonal forfogancle.
Instruktion för chefen å ka nonbå tt: n Alfbi ld att lända
till efteniittelse under förestäend e vinterexp e dition.
Fastställelse af regle mente i bajonett- och sabelfäktning
för kong!. flottan.
Kaptenen vid kong!. flottan s reserv Cra mer skall från

Okt.

((

16.

«

((

19.

((

20.

»

21.

«

23.

((

26.

((

27.

25 .

30.

((

31.

Nov .

l.

«

«

3.

och m ed d en Hl d e nnes och till månadens slut biträda
sjöförsvarsd eparte ment ets bibliotek a rie.
Tillstånd för ka d ettkorporalerna S asse, von Kruseu3t ierna, Tigerschiöld , Lindman , af U gglas, G. Wall e nb erg,
M. W a ll e nb erg, Gyllensti eru a, Lid beck och l;ad e tten
Gyllenkrok a.tt efter g enomgå ng('n o lfrcersexa men biira
flottan s und erlöjtnant s uniform.
Tillstånd för lotsdirektören i Finl a nd C. Tud ee r a tt be söka flott a ns varf i Stockholm.
Reglemente t för underbefiilsskol a n vid manmngcnwr depa rle ment e t vid flottans station i Carlskrou a skallupphUfva s och niimd a skola indragas.
Ångfa rtyge t Sköldmön skall lördagen d en 21 denn es
stiill as till chefe ns for flottan s militiirperso na l förfoganrle .
K a nonb å ten A lfhild s besiittn ingslista ii n dras nnd e t· ftil·eståend e vintel'f~x p e dition sålunda , att i stii ll et för tv å
skeppsgossar kommend eras t vå 3:e klassens sj ö mHn.
U nd(F löj l nnnterua v . Krus ensti erna, Lindman , a f Uggla s,
Tigel'schiölcl, Wallenberg, Sasse, Gyllen krok, Gyll e nsticma
och Lidb eck skola placeras på Carlshon a station.
Minfartyget Ran skall uppl1iggas.
På kanonb å ten A lfhi ld skall en af ma nska pet kornmenel ems som dyka re uta n att besrittningsli stan ökas .
F aststillles «Omfå ng af Hirokurserna uti d e olika ltirooch öfuingsrimne uu vid kong!. sjlikrigsskol:tn«.
Bifall till löjtnant Kilmans und. an söka n om tj e nsd ed ighet frå n d e n l N o vembe r 1882 ti ll den l Oktober 1883
för h elsa ns värdand e.
Kaptene n vid kong!. flottans r eserv Cra mers tillfälliga
tjenstgörin g i sjöförsvarsdepartem entets bibliotek skall
fortfa ra tillsvidare.
Kommendörk apten O. R. Nordenskjöld skall under kom mendörka pten Ostormans sjökommend ering vara ledamot
i und ervi sniogskommissione n.
I tj ensteskrifvelser till Kongl. Maj:t skall hädanefter så som öfverskrift och jemväl å utan skrifte n a nviind as or el e n: «Till Konungen « i s Uillet för «Till Kong!. Maj:t. «
Ord er för kommendö rkaptenen J . Christerson att afresa
ti ll Spezz ia för att öfvervara skjutförsök mot p a nsarplä t
s::.mt ~e dan besöka Frankrike, Tysk land o ch möj ligen
Engla nd för a tt taga kännedom om vissa deta ljfrågor
rörande artilleri-materielen. R esan fär vara högst två
månader.

~
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Saint skall på den 250:de lirsringe n af konnng Gn sfa f

II Adolfs död gifvns fr ån Kun gsholme n oc h Kun gshalls
\J .

.Nov.

"

«

«

10.

«

"

«

13.

"

15.

"

l G.

«

21.

«

21 .

«

25.

«

27.

batt eri.
Ord er för knpt c nen C. F . Ekerman u och m n r i ni ngc ni ~ircn fl . H. Li ll ie höö k a ft· afres:t ti ll England för att b rsigtigfl o c:h emottnga en t;it· kon g!. ll of tnns r' iknin g i> c st.ii ld minbi'\t, ;;a m t fö r ingcniö r Lilli ch ijiik alt ,]rrjl'nttr
tngn. kiiun edo c1 om se nare tidors fram steg i by!!gn:lll af
krigsfartyg.
I3 esiittui ugslista för lini eskeppcl Stockholm, cEt det anYiind es Så8om öfuiugsfarlyg fl>r sl;jutskolnn, fnst:otiilll .
FastsWIIel se af föi·,tymle model ler till k ort a bo mul lsstrumpor för skeppsgossar .
Ett exemplar a f slmndina viskn. minl;ommi ssionens rapport får utlemnas till gc r. cral Auhot fr iln No rdamerika,
iifve nl edes f>l kopior af 7 st.. uppgifna ri t ninga r r örand e
minviise ndet öfvel'iemnas till i tali e nska m:ninliij lnnnte n
Cattori.
Kommendörkaptenen O. F. Kreligcr Rkall bestrida chefskapet för mindeparlcrn e nte t vid flot t:tns stal i on i Slockholm nnder den tid kap te n Ekermann i siirskilllt 11jljldrag vistas utom riket.
Bifflll till llijtnant G . L age rcrantz ' u ud. an si j\;an om 3
veckors förtlugd permission till den 14 D ece mber.
Komme ndörkaptenen S chii nm eyr skall und er instnnd:md c
D ece mb er månad bestrida chefs kap et för ckipagecl e partemeutet vid flottan s statio n i Stockho lm i st. f. kapten
A. P. Lilli ehöök.
Tillstå nd för kadettkorporalerna C01·selli och Hamilton
art efter genomgånge n offi c~ rsex amcn blira flottans undel'iöjtuants uniform.
Att massiva projektiler till refflad e ka noner, under vissa
vilkor, äfveu få anvUndas vid målskjntningsöfningar un der fredstid.
U oderlöjtnanterna Corselli och Hamilton skola placeras
p å Carlskroua station.
N ådigt tills t lind för kommendörkapt e ne n K. Peyrou att
emottaga och bära komm e ndörstecknet af badislm
Ziihringer-Löwen-orden s l: st11 klass.
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Sammandmg af kongl. bt·ef och embetsslirifvelset·,
utgångna ft·ån kongl. sjöföt·svarsdepartementet
under .Januari-Juni 1882 .
En af de två mi ubåtar, om ln·i! kas byggande K. M:t i
n åd. l.Jref den 17 Januari 188 1 f<irordnfl.t., få r från niland et an skaffa~ och hitsiindas för en k ostnad af omkring
15 3000 honor och kapten Ekermanu jcmte ingeniör
Lilli chöiik få heO!'dras afresa till England ftir att om
ifråg:warande bf.' stiillning underhandl a m. m.
Antal et yngli ngar ll\'illm under inr: evarnnde år må Yinna
intriid e vid sj i; krigsslwlnn b estiimmes till 10.
20 . l\Ied npphiifvande af 1858 års inqvarteriugsordniug för
fl ottan har K. M:t i nåd er behagat anbefalla föriiudrad
lyd else af ?. 1!\ 8 i reglem entet för flottan, II d elen . Vidare, och i sammanhang hiirm cd, har K ..M:t i nåder
fö rordnat:
l :o att officer eller umlerofficer so m fiir 1iltrcarande
inneh ar sildan b efattning, med hvilken fri bo stad eller
inqvarteringsbidrag iir för enad, må, sedan han afgått från
befattningen, ehvad afgången varit på förh a nd bestlimd
eller icke, bibehålla bostaden eller upphäm inqvarte 168 mom.
ringsbidmget Sll lång tid som b est;tmmes i
2 c efter dess här ofvan föreskrifu11 lyd else;
2:o att officer eller underofficer , som inn ehar bostad,
och blifvit till befattningen fiirordnad eller kommendera d för viss tid, skall ofördröjligen genom vederbörande
mili Uircl1efs eller varfschefs försorg uppsiigas till afflyttning från bostaden samm11 dag förorduan::l et eller kom·
m enderi ogen går till äud:1 om det tir den 31 Mars eller
30 September, men eljest deu af dess11 dagar, som uiist
d ere fter infaller, med rätt till erhållande af inqvarteringsbidrag under så lång tid som den afgåugne i aunau händelse egt bibehålla bost.aden;
3:o att inqvarteriugsbidrag hitdanefter som hittills får
utbetalas under sjökommendering fM en hvar som för
uiirvarande tillhör matros-, eldare .. eller handtverkskomp ani och som då hau kommenderas är gift eller enkliug

Januari 13.

«

«

e

med oförsörjda b11ro;
168 room. 8 och 9 efter
4:o att besUimmelseroa i
deras nu förändrade innehåll skola tillämpas å den inqvarteringsersättniug som öfverkommissarien m. m . A.
K. Ga~slander och · proviantmitstaren m. m. J . F. Nordbeck ega uppblim på grund af siirskild:1 föreskrifter.

e
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Angi\ende anordnnncle nf fyt'b cly su ingen å grundet Kop.
parslemune medrlot vauligt fyrfartyg ftirsec1t mrd i\ng·
mistapparat samt i Örfgrnnd~grrpen medeist fyrfartyg
'"nligt Pin t sch 's sys t r m 111. m.
Angårnu e rtt sl;i]!ign i't lgiin1 er t ill den imikP S sjiifnl'leus

Januari 27.

«

«

gagn .
((

"

"

Angående flir eslagn:t nya (yt·nr samt ,,frign. ttyan s1m tt'ningar f,\r lots ve rket.
Sedan det för iildsle mariningen ioren vid Carbkrona
station anslagna bo:; tiillc eul igt gUllande fcir eskrit'i er borde
den l niistiust nntl:wdc April fråntrii tlus af nn,·amnde
innehafvaren, numen' direktöreu H. Grnltm och t ill triidas af unrn em iild ste mariningt•n i<'>r e n O . li ult, me n mn ·
rinflirvaltningen anhfdlit om n [td ig till !ttt·ls e, att, uta n
hinde r d eraf :1tt. ifrågavamnde bosUille vo re ansinget åt
d en iildste mariningeuivren, elirektör Gra hm tn [t1t c t ill svidare få biLl'hiilla detsamma m ot ett l<ineafclrng u f 501)
kronor, si\ har K. Nl:t funnit skli l h iirtill lennu1 n:"tdigt
bifall.
Augteende b ifall till styrtna nn e n Ole Hoye u's ttn.\. ansi·d \uing att v inll:l intriide l \V es tervik s navigationsskolas
ångfartygsbefii l!ta f v ,n· ek lass.
27. Angående öfverlem nand e till floltau s di s position af rl et
veste r om nya båtsnmn slms0m e n :'t Skepp sho lmen belHgna span nmåls ma gasin et.
Angående fiirhingning af vakanse r vid båtsmans],[illet
t nom Blekiu ge hin och Siidra Möre htirad af Kalmar liin.
((
Om e n komit(,, be ståe nd e af en sve nsk sj••officer, e n
norsk H_j(lofflc(~ l' oeh en svensk ntariningeui1Jr, varder anbefald att sarnmamriicla i St.o0kholm f,r att granska ritningar m. m. ti ll <'Il af general H. Derdan i Bukarest
uppfunne n sjelfgåe nd e mina, så s kola de svenska ledamötel'lla så länge komitea rbetet varar hvardera tillgodonjuta traktament sers;itt.ni ng m ed 5 kronor om dagen ..
Angåenue utgi fne m edel för r enshifning vid flott ans
«
station i C:ulskrona från ansbget till skrifmaterialier
m. rn. år 18$ 1.
Varfschef vid flottans station m å f'nr ly ftni ng af enskilde
tillhörige effekter, lmnua , i de fall att n [.go n altigenhet
för a rbete na å varfvet. icke uppsU'u·, npplåta de vid va d'vet b efi ntliga lyftkranar mot den afgift och d e viikor i
öii·igt som på varfscheferncs förslag kunna varda af ma·
rinförmlt;uingcn bcsiiimda.
((

((

((

((

((

l
Febr.

D.

((

((

f

((

Angående ersättning af 50 kronor för vaktmiistaregliro·
mål ens bestridande vid öfverkommeuclantsexpeditionen i
Carlskrona år 1881.
A ng:'\ende tryckning m. m af liiroböcker i sjömanskap
oc h artillni samt i manskapets allrniinna militiira skyl·
digheter j emte ersiittn ing af 200 kronor till hvarclera af
löjtnnn terua O. E. G. Norrbohm och C. A . M. Bjulhammar, hvilka blifvit uppdragne att lifv erse och omarbeta den vid kong!. flott an s exerci;;sknlor anvtinda liirobok i sjön1a nsl<ap och artilleri.
Angi'te nde rekryleriug ::~f hornblåsa re vid flott a ns station
i Stocldwlm.
Varfsch ef'c n vid Carbkroua stations vad mi\ för b efo r·
clrande af det iindamål, hvarlill ångslupen Kungsh olmen
iir at:~ed d , låta förl iigga densamrna nunorsiiides >in ft varf'.
ve t uneler så li\ng t id, so m naturhinu er fi•r viintas mlita
fiir angörande af varfvct, och umler den vl\rd so m finnes erforderlig.
Ang[wnde nppflirantle nf e u fyr å Germuncisö m. m.
Angående sjö km·te ve rkets förseende med t elefonledning.
En tEodell af åugfartyget Vega , fli rfiirdigad af f. d. varfstimmerman nen A. Johansso n, får för 250 kr. inköpas
flir a tt i flottans modellkammare i Stockholm nppstiillas
och förvaras.
Afslag å begiirdt ti llstånd fö r y nglin gen C. A. K ullb erg
alt efter fy lda H) •år få undergå inträdesexamen t ill 8jli·
krigsskolan.
Holmarne Espesknr och Tvegliljtl i Carl sinona skiirgård
fr1, på vissa vilkor, uteurenderas åt enskilda personer.
Varfschef m å, vid nppkomnmncle ledigh et. och d er s:'l
tinnes vara för tjensten gagneligt, ega att till bitriide vid
varfsförråclen, mot månadslön och på viss uppstigningstid
antaga pensionerad underofficer af flottan.
Angftende flirhöjuing a f den fastsLitida minimivigten å
m·iad r åg.
Angående utbetalning från lotsverkets me del af en del
utaf ett åc1ömdt ersiittningshelopp.
Angi'iende arvoden för issignalerin g m. m. vid Viken,
Falsterbo och Vinga.
En i\ ngslnp får för en ko stnad af 2900 kr. för sjökarteverket anskaffas.
Korniten för afgifvande af förslag till lindringar och
ti!Higg i r eglementet fcir flottan, som fi\tt sig medgifvet,
del s, att vid behof anlita utom komilen stående, sakknn·

-

Febr.
~

"

«

«
«

-

410-

nig p erso n, so m Lillhi•rde OoUan, deis, alt antaga sekreterare sa mt dels, att, sndan iifvc rk ommi sRarien A. K.
Gn ssland er ur ko111itcu utg!tt få aulita. hnu s hitr:ide i den
111 !\n s:'tclaut !Hmpligen kund e ske u:ot ersilltning so;n
framdeles !ntnde vara hestiimd, har !i'tlit af flirskotlsrn cdel utbc;laht : till itfverkorrrrnisoaric n Gasslander f".ir
d en tid frihr dc•n :CO Oktob er 1877 ti ll den :.':2 Augusti
1878 han uneler hand lenrrrat korrrilerr bitrUclc nr ed gram;kning o~ h utarbetande af fijr~I.tg till iindringar i reglementet 1\iOO kronor; till komiten~ sekreterare C. E . Petersson fi.it· tiden fr:'\ n och nt u< l den l() September 1 !:177
till oclr med ch· n (j OktolJer 188 1 :ng;) lmlllor, berii ktmdt. efter ett da gsn rv Oll<) a f \) honor 11nder vi stelsen i
Stocldwlm och ·! kronor· GO iiro under kornitens sa utnHlntrlideu i C:.trlsl\rOI:a, je111lC ~ a mlll a. ula gdt 300 luouor
f\"• r den tid af omkring 4 n![rrraclc•r han e11ligt uppd rag
vcrkstiilt siirskildt ~rbete fur komiLens riikuing : sa mt till
vaktmii~ta r en A. ,\' , Andersson som under komilens mmmantriicl en i h ufvnclstaden ombesörjt '"aktmiistaregöromålen, en gratifikation af 100 kronor. K. M:l har funnit
goclt gocl kiinna ofvanst[te nrl e :1f komit6n utgifna belopp.
9. Angående flottans medverkan flir inrii ttande af en met em·ologisk observationsstation å Spetsbergen.
17. Angående godtgorel se åt kapten en C. F. EkPrnu\n n flir
en res:1. ti ll London i ändam ål att stuelem minviisendet.
Angående inqvarteringsbidrag åt unel erlöjtnanterna H .
«
G . W. Wmngc-1, A,. Ekstr(;m, C_ G. D. ~Ireche l och J·
A. Helin .
An gåend e inqvartering;;bidrng ti llun derWjt nantenu1. gref've
«
W. Hamilton, C. Golclkuhl 1n fl.
En vid krutb esigtn ing sakkunn ig artill eriofficer får mot
resekost nad s- och traktamentsersiittning enligt gliilande
resr0glemente kommend eras att, efter ingången af nästkommande l\hj månad besigtiga Ca ri sk rona etations hela
förråd af va nligt styckekrut.
Liijtnant C. A. Hjulhammar tilld elas ett års stipendium
å 2000 francs f(jr iu triide i fran sk urlogstjenst.
24 . Angåend e disposition af an slaget ti ll flottans iifningar
i1 r 1882.
Angående förändrad dispositi on a f en liigen het i flottan s
«
hUgval<t vid Carlskrona station .
Egame till Griismarö i Gryts socken af Östergötl and s
«
!li n hafva i iugifve n skrift anhållit a tt då under sommaren 1881 signaler blifvit upp sa tta å de egendomen
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tillhörande klipporna 8andsank an , Nonsankan och Ringb iida u, h varigenom siilen blifvit ft·ån desa mm a bortskrämd
sa mt sökande na, h vil kas hemm a nsdel fdin urminn es tider
varit skattla gd flir sälfi ske so m utgjorde öboarn es hufvuduii ring, ge nom omfötmälde åtgii rd lid it förlust af
minst 1000 kronor, de hiirt'ör rnålt.e vara godt.gjord a med
samrn:t be lopp, lifvensorn i hiind else sj<im:itu in garne komme all innevarande [rr fortsiittas omkring ifrilgavarande
klippor, erhålla ytterligare godlgi•relse med enahanda
belopp, till stöd fiir hvtlken ansökning bifogats ett af
!'t tskilli g:t personer undertecknadt intyg ~• f innehåll att
Griismar(: ttboer lidit en stö rre fUrlu st i sitt sii lfiske ge·
norn upps:ittand et nf ifråg:wamnde signa ler samt att de
trodde t'tirlu slen kunde uppskatta s till 01nkriug 1000 kr·
1\fen enii r söl;andcn't !,varken ge nom det till stöd for
dl'!"as a nspriik [tbc ropade intyg ell er eljest kunna anses
hafva styrkt alt de till följd af upp siittandet af ifr!lgavarand e sj(; miitningssignal er tillsky ndats nilgou förlu st i
deras siilfångst har K. M:t icke funnit skiil att å förevarande ansökning fiista vidare afseende.
24. Underofficeren af 2:a graden A. F. Kullander må, utan
9 af reglehind er d era f, att han. icke fullgjort den i
mentet för n avigation~sk olorna i riket den l Juni 1877
före skrifua 1jenstgöring såsom öfver- eller underbefäl å
sjugående fu rt yg under sammanlagdt 3 år, ega behörighet att söka före ståndarebefattnin g vid navigation sskola.
3. Angående anvisande af medel, utöfver redan beviljade,
fiir a nskaffni ug af en minb åt från England.
Monitorema Lokes och Tirfings nuvarande b estyckning
"
få utbytas mot flottan tillhöriga 24 cm. kanoner af
1876 års modelL
H. M:t konungens skridskoklubb får å Kastellholmen i
bergsskrefvan emellan båthuset och den uppåt Kastellholmen ledande viigen, uppföra en paviljong i enlighet
med af marinförvaltningen godkiind ritning, med viikor
att samma byggnad genom skridskok lubbens försorg
borttages n;ir deroro varder förordnadt.
10. För afsluta nde af linieskeppet Stockholm s för lindring
till skolskepp anvisas i rundt tal en su mm a a f 5100 kr.
Ytterligare en ångslup får för sjökarteverk ets riikning
"
anskaffas.
A ugående afslag å Hijtnant C. O. Olsens b egiiran om in"
qvarteringsbidrag.
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10.

Angående ko stnad en för sj ökart everkets förseende med
telefonl edning.
17. Fullmakt för O. Lagerberg att vara kommendör i kong!.
flottan.
«
F<il'ordnande för kommendör O. Lagerb erg att t. v. var:1.
militärchef vid flottans &tation i Ca rl sk roua.
((
Afsked med tu r och befordringsriitt för kapten C. E.
de Champs.
Angående rese- och traktamentsersUttning till 2:ne officerare vid kong! flottan und er kommendering att öfvervara skjutförsö k vid Meppen m. m.
((
K. M:t har, med lindring af bilngau GG till r egle mentet
för flottan s III del i hvad d~n a fse r dugafliiuing till
rekryt afbåtsrnan sko mpa ni under konuuend erint: ombord,
i nåclf'r fum1it godt förldara , att båtsmansrekryts da gaflön in g und l'r lwmm end ering ombord ska ll ut gå med
10 öre fri'm och med den l u:istkommandc April.
«
K. M:t har i nåder behagat förklara att arvodet för
den, som under den tid nuvarande ordinar ie anditi\ ren
vid Carlskroua station tir af erhåll et riksdagsman nauppdrag, hinclrad från tjenstgöri ng bestrider auditörstjensten
vid niimnda station, m:\ utgå med ett belopp af 1500
kronor, efter år rUknadt.
Telefon törbindelse får anor dnas mellan lotskontoret i
Giitebo rg samt lo tsuppassningsstiillet vid Långedrag å
ena och Göteborgs telefonfören ing :1 andra si dan.
«
Major E. W. i\I. Sasse tilldelas en n:1degåfvt< af 1000
kronor.
«
Förre fyrmästar en vid Winga Ludvig La rsso n tilldelas
en nåd egå fva af 100 kronor.
24. Kanonångbåten Sigrid filr und ergå en mindre reparation
och kanonjollarne Bele, Valkyrian och Hugin fi vid stationen t . v. vårdas för att vi<l behof för någotdera af
flottans varf anviindas.
«
Fullmakter for E. H. von Holten att vara kapten och
W. Dyrssen att vara löjtnant i kong!. flottan.
«
Afsked sbref fur M. F. von Kru se nsrjema.
«
Stora Askeröns lot splats får indragas samt dervarande
personal förflyttas till öfve rgångsstat med en årlig aflöuing för hvardera af 500 kronor.
«
Angående fastsUillelse af ritn ingar till åtski lliga fyrbyggnader.
"
Angående åtgärder i följd af införandet i Sverige ntaf
tyska regeln för afdrag af maskimummet å ångfartyg.

»
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Resolution å ent ledigande fr!tn varfschefsb efattuin gen vid
StocldJOlms station för konteramimlen U. H . Kreuger.
Korporalen vid 2:a eldart'l- och handtverkskompaniet
\\'. Fredriksson Hr erhål la afsked, ehnrn han ej tj ent
ft•reskrif'v e n tid.
Resolutio n på bPsvii •· angående anskaffande af rot ehu s
m m åt båtsmanne n n:o 5:2 vid Öland s l :a kompani.
Angilcndc ersi.ittning till en del aflot~pcrsonal e n för minskad lotsp enuingeflirtjenst i foljd af lotsfriheten.
Angående tilbtånd för kapt en L. Palander att upphandla
vissa proviantartiklar och effe kt er Wr innevarande å rs
expedition till SpetslJergeu.
Lliraren vid navigationsskolans i Guteborg skeppsbyggeriafde lning :n . m . C A. O. 'l'rygger tilld elas ett reseund ersWd af 400 kronor f<ir att besöka en ut sWllning a f
skeppsmodell er i London, med skyldighet att derom till
direkti onen fur m.v igationsskolan i G<"• te borg ingifva b e riitte lse .
«
Angående tillviunande åt kong!. lotsstyrelsen af rlitl at.t
till ve rk a fyrapparater enligt L. F. Lindb ergs patenterade
uppfinning tnot en erslUtning af 750 kronor.
«
Angående förstiljning af 5 st. äldre vid sjömätn ingar anvii ud a roddbåtar iih·e nso m af en mindre j oll.
«
Fullmakt fl•r J. C. F. Ba:ckstriim att vara förs t e bataljonsl>ikare vid flottan s station i Carlskrona.
«
Angående namn- och nummerbyte för vissa båtsm;tn vid
Norrlands 2:a kompani .
21. Stadgandet i fi ~ ttaus reglemente II delen 2 139 mom. 2
om ersiitt.niog fö1· tillsy n vid arbeten, so m utföras å flottans v:tl'f för friimmande verk, skall härefte r icke ega
tilllirnpning å arb eten som b ekostas af statsve rk et.
28 . Förordnande för kommendören m . m. J. H. Ankarerona
att från den l Oktob er och t. v. vara varfschef vid flottans station i Stockholm .
«
Fullmakt för A. F . Kullander att vara föreståndare för
navigationsskolan i Hernösancl.
«
Angående upphandling af ekplankor för Carlsin-ona st a tion.
Minfartyget Ran skall, med bibehållande af ombord befintliga apparater för afskjnt.ande af Whiteheada minor,
för en kostnad b eräknad till 76000 kronor så föriindras,
att det blifver lämpligt att an'l'ändas såväl af högste beflilhafvaren fiir krigsmakten som af eskaderchef och fiir
mintj enst.
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Fullmal<t er såso m ];apt en fi) r li'jtnau t C. G. ·W. Bretz ner och såsom liijtnnn t Wr und erlöj tnan t P. J. Dahl -

J uni

g re n.
Angåe nde 200 ho nors crsiittn in:; till r cY isor n i tnllsfy r elsen W. W ettcrgt·nud C:i r ut nru ela ncl e ar sta ti sti ska
tablåer m. m
Sp etsprojektil er till re<bn fiinliga kn.nonn fi't an :okaffas
för ett vlirde af 70000 kronor
Angåeude anvisande af med el f'i_;r go d tgiirand c aJiif,·erb etal ning fM· uppfurandet af d en ny:1 s ke pp sgosse lmsern en i Carlskrona
Angående faststiilH se af ri t nin g till t ac kel- och segel
makarev erkstad tn . m. vid Hotlan s statio n i Ca rbhonn.
Anglle nd e föreslagen fi iriiudrin g a f ge neralmön st rin gspla ts
för Österg <'itla nds båt s m::w sko ntp a ni .
8edau l;ommend ö rk apte u G. N. :tf 1\l e rcker ulnrbeta.t
forslag till artill<~ ri exe rci s r egl e m r, n tc fiir Hollan s fa rt yg
och d etta i'<irslng ptt gru ml af de rClllllt gjord:t anmiirknill gn,r vid tilliimp:cndPt, nf b<!lltiilde ko mtll c ndi.irk:lptc•n
blifvit omarbetndt., si\. har .Ii: M:t. cie11 8 illll enc mnd e
.Maj föreuiimnda omt~rb e tad e rr•gl e ll~t' nlr: fastsl.iilt att
t . v. tjena till efterrUttelse sa nt!; i nt,dc r mcd gif'vit att
d ctsrunma finge för ''" b eriikn :1d l;ost nn.d :lf 117:2 h .
tJ'yckas i lu sen excutplar.
Try ekningen bt'·r verk stiilln s genon1 kou gl. ~j CifLi!_·s ,· ars 
d e parte me nlels komntan do<'X J.w di!ion s fi.i rm rg or: h !wke us

2.

i Lul e{• 32001l kr.
An guen tl e n tle mn a nclc Jr[m flot.fan s f<,n å d ar m edi cinalki sto r till m eteorologisim stationen å Sp etsbergen.
F . d. hon o lot-sen vid Vdmg<i lot splats Olof Chri sten sw n
tilld elas e n n[,d egftf,-a af 120 kr.
12. K ap tenlnjtnant J C. Li " ijn tilldelas s:'ts o nt före ståndare
för Kalmar navigationss koh nnd er hrws [Ltcrst åe nd c lifstid e u :"tri ig pensio n !t a llmHn n a indrag niu gssbtc n af
14 GG kron o r G7 ö re att ut gå från oc h n t e <l mån a <len
niist efte r d en i hvilkeu afsk ed från fö rest l\ncl a reu e fattningen vid n limnda sko la blifve r ho nom h cv iljadt.
Ni'tcligt af; k cd m eJdelas komm e ncl<irc n m. m. g rc fv e A.
«
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Augåe nde kaunnar~krifvare n A . A . Cnrbte clt Levilj atl ett
[u·s tj c nsllcdighet .
R esolution a ng:1endc Und rin g i legakontmk t et m ellan
rusthåll a ru e !'lir n:o 141 vid S ;jc]m J\lure :l:a k o mp. och
r ehyten Viktor ll[Limll soo n.
Angåe nd e r egleringen r, f ntgiflc rna und er rik sstatens ii:fe
hufvmhit el fiir 1883.
Angi'ccnd e 1883 års auslag till lot s - och (yrinriil l11ingcn
m ed lifrädJ ningsanstalte:·J!:t .
Pi't b<'giiran af ·lmmnstyreb ·n i K a lm :u· att få k<Opa 12
"t. kasse rad e kan o ner att :lll\'ii n<l as ti ll po ll a re ha r K . J\1 :t
i nåde r m edgifvet at t l~ st . sliit.b o rrade salutlmnon e r af
A sehlings mod ell få nnd e•· ha n J fö rsiiijas t iii hugsta pris
som fiir dPtn kan erhålh.s dock rj understigande l h.
för centner.

Af lotsve rkets besparade med el ft1 ntgu : t.ill n ?tdcgftfva
!tt en f. el . lotsåld erman Yid Dred sk:irs lotsplat s kr 200;
till dito {tt eu f. d. kronolot s Yid Bjurö ldubb s l ot~p l ats
kr. 50; ti ll an ska!Tn in g af r n ny i'tngh:'tt fi.i r lo tska p tP ne n

"

~

R . Cro nstc dt.
li::tptculi;jtnantcu m. m. C. L. A. Fri es metld clas, på
ege n åstuod:w, n t1d igt afske~.l
Öpp et br e !' p[t komm cn<llirkn]'t ons nrtnllt 1 h cdt> t' oelt
viinli g het fur lmptenliijlnant C. L . A. Fri es .
Angi'wnde uppfurande af en kokhu sbyggn ad vi<l nya
b i'ttH manskasernon å Skeppsholmen.
1\ommc nd cirkaptenen m . m. G. N. af Kl erckcr, so 1n pt1
b e fa llning ut,.rb eta l f,,rslag till sii vii ! a rtill e ri exe rcisreg le m e nt e fö r flottan s far tyg so n• till a rtill e ri exercisr egle met•te fiir sjii f'iist niPgarn e Yid Carl shoua, tille rkiiun es
h :irf,·, r, utöfve r Llagn.fl ö ningen, e n godtgöt· clse af 3000 kr.
Komm e nuörlmplcncn 1t. G. von H ede nb e rg som e nligt
erh;'dl et nprd ra.g n tarb ctat fulj,1nde förslag, n e mlige n till
R eglemente fur flottan, 4:Jc delen, landtj eustguringcn;
UC'glem ente för flott a n, :J:te delen, und ervis ninge n;
B estiimmelse ma flit· skjnttifningarn e vid flotta n; sa mt
l:sta d ele n , tjcn stgliriugen af uncl ervi suin g för m a nskap et vid fl ottan , tillerkiinnes hiirfiir , utöfver dagaf!öuingen, en goLll giH·cl se a f 2500 kr.
l\. J\'!: t har pi't fram sliilluing funnit go d t förklara att
lotsdire ktö ro n mf1, n iir hau pröfvar sådant. e rford erligt,
uppdraga å t n>"•go n af d e hos lot.sst.yrelsc n ell er lots ,·e rke t a nstHlcl e tj e uste m ä n m ed undan tag ::>f ordi na ri e foredrngand ena d å d e iiro derstiides i tjenstgöriug, a tt under
in spek tio nsresa i egenskap af sekreterare h otaom 1\ tfölja.
K. M:t har funnit. godt i nåd er del s tillåta che fen för
kong!. marinförvaltningen och chefen för kong!. marin-
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«

«

förvaltningens militHrafd elning att tillsvidare årligen ni\r
sådant utan hind er för göromålen~ behöriga gång ske
kan, åtnjuta semester und er en och en half månad h vardera, dels ock föreskrifva att chefens för verket plats,
und er hans frånvaro, skötes af den i rang och tur friimste af verkets ledamöter sa mt att chefens för militärafdelningen plar.s skötes enligt chefens för marinfGrvalt.niugen förordnand e af den i rang och tur friimste bland
de å afdelningen tj enslgura nde officerarneeller af en dem
af cheferne för artilleri-, ekipage- eller mindepartementen vid fl ottans vart' i Stockholm, iifvensom att den ene
eller andre at d esse officerare je m vill skall niir någon
af verkets ledamöter be~trider chefsbefattningen, efter
edert furorduaude, tj enstgöra silsom ledamot med den
föredmguingsskyldigh et som af kong!. marinfurvallningen
för tillfallet bestämmes.
Löneresolution f<>r komm enel uren J. FL Ankarcrona,
komm endörkaptenerna G. N. af Kicrcker och G. B.
Lilliehöö k, kaptenemu F . Lenurnan och C. G. W. Brelzner, llijt.nant P. J Dahlgren och underliijtnant C. A.
Brandt.
Fullmakter för kaptenerna G. af Tt·olle och J. C. E.
Christerson att vara kommendörkaptener i kong!. flottan.
Fullmakter for löjtnant frib. C. O. S. Posse att vara
kapten och ftir underlöjtnant H. G. Lagercrantz att vara
löjtnant i kong!. flott an.
Angående upphandling af ammunition från England till
25 mm. kulsprutor.
Resolution med bifall uppå majoren vid Gotlands nationalbeviiring grelve A. F. Cronstedt; und. ansökning att
tå bibehålla pensionsrätt i amiralitetskrigsmanskassan.
Angående nådegåfvor till afskedade personer som iillhört flottan.
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